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Duo



Tristel Duo til oftalmologi er et yderst effektivt klordioxidskum 
til desinfektion af instrumenter til oftalmologi. Produktet er 
CE-mærket som Medicinsk udstyr Klasse IIa ioverensstemmelse 
med Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr ændret 
ved 2007/47/EF.
 

ANVENDELSESOMRÅDER OG BRUG
Tristel Duo til oftalmologi er beregnet til desinfektion af 
instrumenter, der anvendes til oftalmologi såsom V3M, 
tonometerprismer, metalklemmer, biometriske sonder og 
pachymetre. Tristel Duo til oftalmologi sørger for effektiv 
desinfektion og giver tryghed, når den højeste standard for 
desinfektion er påkrævet, f.eks. efter kontakt med en patient, 
som vides eller formodes at være inficeret. Tristel Duo til 
oftalmologi er effektivt mod et bredt spektrum 
mikroorganismer på bare 30 sekunder.
 

BIOCID VIRKNING
Tristel Duo til oftalmologi bruger Tristels patenterede 
klordioxid-kemi og dræber sporer, mykobakterier, svampe og 
bakterier, samt kappebærende og ikke-kappebærende vira på 
bare 30 sekunder. Produktet er grundigt afprøvet i henhold 
til de europæiske standarder for suspensionstests og en 
standardiseret metode, der involverer inokulering af overflader 
med testorganismen. Tristel Duo til oftalmologi er effektiv mod 
alle relevante patogene mikroorganismer såsom:

• Adenovirus
• Staphylococcus aureus
• Clostridium difficile
• MRSA
• Corynebacterium
• Pseudomonas aeruginosa
• Aspergillus flavus
• Aspergillus niger
• Fusarium solani
• Candida albicans
• Mycobacterium terrae
 

KEMIEN BAG TRISTEL
Tristel Duo til oftalmologi bruger Tristels patenterede 
klordioxid-kemi, som er et veldokumenteret og yderst effektivt 
biocid. Det kemiske symbol for klordixoid er ClO2.
 

VIRKNINGSMEKANISME
Tristel Duo til oftalmologi har to adskilte rum, der indeholder 
opløsningerne Tristel Base og Activator. Når der trykkes 
på pumpen, blandes opløsningerne, og klordioxid 
dannes. Klordioxid er et potent oxidationsmiddel – en 
elektronmodtager. Det betyder, at klordioxidmolekylet 
konstant søger efter en ekstra elektron. Når en bakteriecelle 
kommer i kontakt med klordioxid, frigives der en elektron 
fra cellevæggen. Dette medfører et brud i cellevæggen, som 
celleindholdet passerer igennem i et forsøg på at opnå ligevægt 
mellem koncentrationerne på de to sider af cellemembranen. 

Cellen dør pga. cellelyse.

ANVENDELSE
Trin 1
Desinficér hænderne, og brug handsker ved håndtering af 
desinfektionsmidler og medicinske instrumenter.

Trin 2
Det medicinske instrument skal forrenses umiddelbart efter brug.
Det anbefales at bruge Tristel Pre-Clean Wipes.

Trin 3
Fjern og kassér de låsebeslag, der forhindrer, at pumpen trykkes 
ned under transport.

Trin 4
Første gang Tristel Duo bruges, skal der trykkes 2-4 gange på 
pumpen for at prime den. Tryk derefter én gang på pumpen for at 
trykke en portion på 0,8 ml Tristel Duo ud på en serviet (for lange 
tynde instrumenter (Tristel Dry Wipes anbefales))
eller direkte på instrumentets overflader (for V3M, prismer og 
sonder). Sørg for, at alle overflader dækkes med skum.

Trin 5
Kassér den brugte serviet som klinisk affald. Den må ikke krølles 
sammen. Må ikke genbruges.

Trin 6
Sørg for at lade overfladen tørre i 30 sekunder.

Trin 7
Tør instrumentet af med en Tristel Rinse Wipe eller med 
vand af passende kvalitet for at fjerne eventuelle rester af 
desinfektionsskummet. Lad instrumenterne lufttørre.

Kilde: Vejledning til forebyggelse af hospitalsoverførte infektioner hos 
oftalmologer (Version 2 – 2010).

 

KONTAKT
Kontakt Tristel Solutions eller den lokale forhandler, eller gå ind 
på www.tristel.com for at få dokumentationsmaterialer såsom 
sikkerhedsdatablade, mikrobiologiske testdata og rapporter.
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• Acanthamoebe keratitis
• Poliovirus Type 1
• H1N1 Influenza
• Enterococcus hirae
• Carbapenem resistant
   Klebsiella pneumonia (CRE)
• Vancomycin resistant
   Enterococcus faecium (VRE)
• Neisseria gonorrhoeae
• Gardnerella vaginalis
• Streptococcus agalaetiae


